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1. RESUMO 

 

Nesse artigo, confrontaremos as informações obtidas bibliograficamente por 

especialistas da área, com os dados apresentados pelas empresas analisadas, e 

observados lados positivos e negativos desta implantação, além da estratégia mais 

coerente com a filosofia da empresa. E apresentar quais foram os resultados e 

conclusões no fim da implantação, se realmente é viável ou não no nosso país. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Basicamente home office, é o escritório em casa, apesar de o termo ser 

“trabalhar remotamente em qualquer lugar”, não precisamente em casa. O 

profissional pode ser contratado por uma determinada empresa de grande porte, 

também pode trabalhar em atividades cujos projetos são avulsos ou como 

empresário de uma empresa home based, onde a sede e local de trabalho é a 

própria residência. 

Segundo a definição de Brik(2006), “trabalho é algo que se faz e não um 

lugar para onde se vai, é preciso haver uma quebra de paradigma. Home Office não 

é mais uma questão de tendência, mas sim uma necessidade para empresas de 

qualquer porte”.Este novo modelo de trabalho vem sendo visto por empresas 

internacionais, como uma inovação tecnológica e estratégica, que garante benefícios 

para todos, não somente a empresa é favorecida, mais a qualidade de vida e 

conforto dos seus colaboradores é notada por todos.  

Porém no nosso país, o Home Office tem sido implantado aos poucos para 

uma melhor adaptação dos colaboradores a nova ideia, apenas testes vem sendo 

realizados pelas empresas para avaliar os lucros e prejuízos, vantagens e 

desvantagens do inovador método de executar as funções, visando a produtividade 

obtida dentro da organização, se será o mesmo ou maior em casa. 

O Home Office não é para todo mundo, “para dar resultado, é preciso 

selecionar as pessoas certas para as atividades adequadas” (“BRIK, 2006 p.1/2”). A 

pessoa que vai trabalhar em casa deve ser disciplinada, organizada, não ser movida 

a chefe. Cerca de 20% das pessoas voltam para o escritório seis meses depois de 

abandoná-lo. 

Depois de várias pesquisas, as empresas notaram que o trajeto casa-

trabalho e vice-versa tem sido também um grande vilão afetando a 



produtividade,mas pelo fato de trazer flexibilidade para os seus funcionários, torna-

se um atrativo. 

Outra vantagem observada, é o fato da inclusão no mercado de trabalho os 

deficientes físicos, que na qual tinham dificuldades de locomoção até o trabalho, 

então o home office tem contribuído para o crescimento profissional de uma minoria 

menos favorecida pelas organizações. 

Através deste trabalho, o leitor poderá não só entender o que é o Home 

Office,mas também poderá acompanhar o seu crescimento e quais foram às 

vantagens e desvantagens da sua implantação, servindo como exemplo de inovação 

tecnológica e evolução no mercado de trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

Relatar as vantagens e desvantagens sobre um novo método de trabalho 

nasorganizações de grande porte. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia usada na nossa pesquisa exploratória é do levantamento de 

dados, onde avaliaremos quais são os benefícios que as empresas têm ao implantar 

o novo método estratégico de trabalho. Afirma (“HONORATO, 2004, p. 96”) 

“Pesquisa exploratória é a pesquisa que tem como principal objetivo descobrir 

ideias, percepções, gerar hipóteses mais precisas para um estudo mais 

aprofundado”.  

. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

No decorrer desse trabalho observamos que o Home Office é uma tendência 

que vem crescendo, principalmente nas grandes cidades. Com o desenvolvimento 

tecnológico a presença do trabalhador no local de trabalho passou a ser 

dispensável, dependendo é claro da natureza das atividades que serão executadas. 

Segundo Amorim (2014) "O processo produtivo é que controla a vida do trabalhador, 

e não o contrário, não estar no local de trabalho, mas do ponto de vista tecnológico, 

pois os controles sobre o seu trabalho não desapareceram". Não se acredita que 

trabalhar em casa seja uma concessão, mas sim uma conveniência da organização.  

 



6. RESULTADOS PREMILIARES 

A ideia foi definir o perfil dos trabalhadores que optam pelo trabalho em 

casa, buscando entender quais os valores pessoais estão relacionados a essa 

escolha. O estudo constatou que valores como a autopromoção estão mais ligados a 

quem é favorável ao home office, enquanto a autotranscedência (pessoas que 

gostam de pensar no bem do conjunto) é mais relacionada a quem prefere o 

ambiente da empresa.Outra descoberta é que, quanto mais altos valores como 

benevolência e autodeterminação, mais dias a pessoa prefere trabalhar em casa.  

Ao segmentar a amostra, Yngrid identificou algumas diferenças na 

preferência, entre elas a de que as mulheres preferem trabalhar em casa três dias 

ou mais por semana, enquanto os homens, apenas um ou dois dias, "A nossa 

cultura permite que a gente trabalhe em casa, apesar de sermos um povo que gosta 

do contato pessoal" afirma (YNGRID SINGH, 2014).  

O resultado mostrou que quem atua em organizações com práticas de 

flexibilidade tende a ter uma percepção mais negativa do equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional, quando comparada com profissionais de organizações que 

não adotam home office.  
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